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البند  9من جدول األعمال املؤقت
برانمج العمل التايل للمنرب

طرائق لتنفيذ نواتج برانمج العمل التايل للمنرب
مذكرة من األمانة
مقدمة
 -1تتضمن هذه املذكرة طرائق تنفيذ النواتج لكل هدف من أهداف برانمج عمل املنرب احلكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (املنرب) حىت عام  ،20٣0على النحو
املبني يف الوثيقة  .IPBES/7/6وتقدم املذكرة ابلنسبة لكل انتج جمموعة من االفرتاضات وخطة عمل وعالمات
مرحلية رئيسية وترتيبات مؤسسية .ويرد تقدير سنوي لبنود التكاليف الرئيسية لكل انتج يف الوثيقة .IPBES/7/4

أوالا -اهلدف  :١تقييم املعارف
ألف -الناتج ( ١أ) :التقييم املواضيعي للروابط القائمة بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة
-١

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
سيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ابإلشراف على عملية حتديد النطاق الكامل ،رهنا
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مبوافقة االجتماع العام ،وإنشاء فريق عاملي من اخلرباء حُمدَّد املدة واملهام إلجراء التقييم ،يتألف من الرؤساء املشاركني
للتقرير ،واملؤلفني الرئيسيني املنسقني ،واحملررين املراجعني .وسيتم اختيار أفرقة اخلرباء لعملية حتديد النطاق والتقييم
وفقا لإلجراءات اخلاصة إبعداد نواتج املنرب( ،)1وستعمل وفقا لنفس اإلجراءات .ويحقرتح أن تبدأ عملية حتديد
النطاق مبؤمتر إلكرتوين ،يعقبه اجتماع  ٨0من اخلرباء إلعداد مشروع تقرير حتديد النطاق ،أيخذ يف االعتبار نتائج
املؤمتر اإللكرتوين .ويحقرتح أن يشمل التقييم حنو  120من مؤلفي التقييم ،الذين سيجتمعون ثالث مرات و 12من
ُمرري املراجعة الذين سيجتمعون مرتني مع املؤلفني .وسيحع َقد اجتماعان لدعم إعداد املوجز اخلاص مبقرري
* .IPBES/7/1/Rev.1
( )1املقرر م.ح.د ،٣/٣-املرفق األول.
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السياسات الذي سيخضع الستعراض إضايف واحد .ولتنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االعرتاف مبعارف الشعوب
األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها ،ستعقد ثالث حلقات عمل حوارية .ويحقرتح أن يتم التقييم على مدى
ثالث إىل أربع سنوات.
وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
-٣
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.
-٢

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
-4
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدولني ألف 1 -وألف  2-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
2019

2020

2021

2022

202٣

موافقة االجتماع العام على عملية حتديد النطاق الكامل
مؤمتر إلكرتوين لتحديد النطاق
ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق
اجتماع حتديد النطاق
ينظر االجتماع العام يف وثيقة حتديد النطاق ويشرع يف التقييم ويوافق عليهما
ترشيح واختيار خرباء التقييم
اجتماع جلنة اإلدارة
االجتماع األول للمؤلفني
احلوار األول ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االستعراض األول :استعراض املشروع األول لفصول التقييم
احلوار الثاين ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االجتماع الثاين للمؤلفني
االجتماع األول لوضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات (الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون
املنسقون)
االستعراض الثاين :استعراض املشروع الثاين لفصول التقييم واملشروع األول ملوجز مقرري السياسات
احلوار الثالث ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االجتماع الثالث للمؤلفني
االستعراض الثالث :استعراض املشروع الثاين ملوجز مقرري السياسات
االجتماع الثاين لوضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات (الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون
املنسقون)
االستعراض احلكومي النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات
نظر االجتماع العام يف التقييم
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
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ابء-

الناتج ( ١ب) :الورقة التقنية بشأن أوجه الرتابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ

-١

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -5سيقوم الفريق واملكتب ابختيار فريق من اخلرباء إلعداد الورقة التقنية .وجيري اختيار اخلرباء وفقا لإلجراءات
اخلاصة إبعداد نواتج املنرب( )2وستعمل وفقا لنفس اإلجراءات .وستشمل الورقة التقنية  11مؤلفا من مؤلفي
التقييم وُمرر مراجعة واحد ،خيتارهم الفريق .وستحدعى اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أتييد إعداد
الورقة كورقة مشرتكة وتوفري عدد مماثل من مؤلفي التقييم وُمرر ٍ
اثن من ُمرري املراجعة .وسيجتمع فريق املؤلفني
ابلكامل معا يف ثالثة اجتماعات .ومن املقرر أن يتم إعداد الورقة التقنية على مدى فرتة  1٨شهرا.
-6

-٢

وسيقدم الدعم التقين بشكل مشرتك من أمانيت املنرب واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -7ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف ٣ -يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين
2019
عام  2019أو بعد
ذلك ،رهنا مبا يقرره
الفريق
عام  2020أو بعد
ذلك

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
يوافق االجتماع العام على موضوع الورقة التقنية ويدعو اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ إلعداد الورقة بشكل مشرتك
وجهها املنرب وقد تقرر بشأن
تنظر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف الدعوة اليت ّ
اإلعداد املشرتك للورقة التقنية
اختيار اخلرباء
االجتماع األول للمؤلفني
االستعراض األول ملشروع الورقة التقنية
االجتماع الثاين للمؤلفني
االستعراض الثاين ملشروع الورقة التقنية
االجتماع الثالث للمؤلفني
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية

جيم -الناتج ( ١ج) :التقييم املواضيعي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغيري التحويلي
-١

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
سيشرف الفريق واملكتب على عملية حتديد النطاق الكاملة ،رهنا مبوافقة االجتماع العام ،على إنشاء
-٨
فريق خرباء عاملي ُمدد املدة واملهام إلجراء عمليات التقييم ،يتألف من الرؤساء املشاركني للتقرير ،واملؤلفني الرئيسيني
املنسقني ،واملؤلفني الرئيسيني ،واحملررين املراجعني .وسيتم اختيار أفرقة اخلرباء لعملية حتديد النطاق والتقييم وفقا
لإلجراءات اخلاصة إبعداد نواتج املنرب( )٣وستعمل وفقا لنفس اإلجراءات .وستبدأ عملية حتديد النطاق مبؤمتر
إلكرتوين ،يعقبه اجتماع  45خبريا إلعداد مشروع تقرير حتديد النطاق ،أيخذ يف االعتبار نتائج املؤمتر اإللكرتوين.
وسيشمل التقييم  62من مؤلفي التقييم ،الذين سيجتمعون ثالث مرات ،و 12من ُمرري املراجعة الذين
( )2املرجع نفسه.
( )٣املرجع نفسه.
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سيجتمعون مرتني مع املؤلفني .وسيحع َقد اجتماعان لدعم إعداد املوجز اخلاص مبقرري السياسات ،الذي سيخضع
الستعراض إضايف واحد .وستحع َقد ثالث جلسات حوار من أجل تنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االعرتاف مبعارف
الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها .ومن املقرر أن جيري التقييم على مدى أربع سنوات ،مع
ختصيص سنة واحدة لرتشيح واختيار املؤلفني.
وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب .
-9
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.
-٢

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -10ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدولني ألف 1 -وألف 4 -يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
2020
2021
2022

202٣

2024
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موافقة االجتماع العام على عملية حتديد النطاق الكاملة
مؤمتر إلكرتوين لتحديد النطاق
ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق
اجتماع حتديد النطاق
يستعرض االجتماع العام وثيقة حتديد النطاق والبدء يف إجراء التقييم ويوافق عليهما
ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق
اجتماع جلنة اإلدارة
االجتماع األول للمؤلفني
احلوار األول ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االستعراض األول :استعراض املشروع األول لفصول التقييم
احلوار الثاين ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االجتماع الثاين للمؤلفني
االجتماع األول لوضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات (الرؤساء املشاركون واملؤلفون
الرئيسيون املنسقون)
االستعراض الثاين :استعراض املشروع الثاين لفصول التقييم واملشروع األول ملوجز مقرري
السياسات
احلوار الثالث ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االجتماع الثالث للمؤلفني
االستعراض الثالث :استعراض املشروع الثاين للموجز اخلاص مبقرري السياسات
االجتماع الثاين ملراجعة املوجز اخلاص مبقرري السياسات (الرؤساء املشاركون واملؤلفون
الرئيسيون املنسقون)
االستعراض احلكومي النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات
نظر االجتماع العام يف التقييم
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
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دال -الناتج ( ١د) :التقييم املنهجي ألثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت
تقدمها الطبيعة للبشر
-١

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -11سيحجرى التقييم ابتباع هنج املسار السريع يف إعداد التقييمات املواضيعية واملنهجية( .)4وعلى سبيل
االستثناء من ذلك النهج ،سيواصل الفريق اإلشراف على عملية حتديد النطاق الكاملة .وبعد موافقة االجتماع
العام على تقرير حتديد النطاق وبدء التقييم ،سيحنشأ فريق عاملي من اخلرباء حُمدَّد املدة واملهام إلجراء التقييم ،يتألف
من الرؤساء املشاركني للتقرير ،واملؤلفني الرئيسيني املنسقني ،واحملررين املراجعني ،حخيتارون وفقا إلجراءات إعداد
نواتج املنرب ،ويعملون وفقا لنفس اإلجراءات .ويحقرتح أن تبدأ عملية حتديد النطاق مبؤمتر إلكرتوين ،يعقبه اجتماع
 ٣6خبريا يف جمال حتديد النطاق إلعداد مشروع تقرير حتديد النطاق ،مع مراعاة نتائج املؤمتر اإللكرتوين .ويحقرتح
أن يشمل التقييم  54من مؤلفي التقييم ،الذين سيجتمعون ثالث مرات و 10من ُمرري املراجعة الذين سيجتمعون
مرتني مع املؤلفني .وسيعقد اجتماع واحد لدعم وضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات .ولتنفيذ هنج املنرب الرامي
إىل االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها ،ستحعقد جلسة حوار واحدة .ومن املقرر
أن جيري التقييم على مدى سنتني.
 -12وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.

-٢

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -1٣ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدولني ألف 1 -وألف 5 -يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
2019
2020
2021

2022

موافقة االجتماع العام على عملية حتديد النطاق الكاملة
مؤمتر إلكرتوين لتحديد النطاق
ترشيح واختيار اخلرباء الجتماع حتديد النطاق
اجتماع حتديد النطاق
يستعرض االجتماع العام وثيقة حتديد النطاق والبدء يف إجراء التقييم ويوافق عليهما
ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق
اجتماع جلنة اإلدارة
االجتماع األول للمؤلفني
حوار معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
االجتماع الثاين للمؤلفني
استعراض مشاريع املرحلة األوىل للفصول واملوجز اخلاص مبقرري السياسات
يراجع االجتماع املوجز اخلاص مبقرري السياسات (الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املعنيون
ابلتنسيق)
االستعراض احلكومي النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات
نظر االجتماع العام يف التقييم
التصميم والرتتيب والنشر والتوعية

( )4املقرر م.ح.د ،٣/٣-املرفق األول ،الفرع .2-٣
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اثني ا -اهلدف  :٢بناء القدرات
-١

معلومات أساسية
 -14مشل برانمج العمل األول للمنرب ،على النحو املبني يف املرفق األول للمقرر م ح د ،5/2-الناتج
( 1أ)’’ :مواءمة االحتياجات ذات األولوية يف جمال بناء القدرات ألغراض تنفيذ برانمج عمل املنرب مع املوارد من
خالل حفز الدعم املايل والعيين“ والناتج ( 1ب)” :تنمية القدرات املطلوبة لتنفيذ برانمج عمل املنرب“ .وبعد
ذلك ،أنشأ االجتماع العام فرقة عمل لتنفيذ تلك النواتج املتوخاة واالختصاصات الواردة يف املرفق الثاين للمقرر
م.ح.د.5/2-
 -15وخالل برانمج العمل األول ،وضعت فرقة العمل املعنية ببناء القدرات خطة متجددة لبناء القدرات
هبدف حتديد املبادئ والتوجهات االسرتاتيجية ،والطرائق واإلجراءات الالزمة لبناء ومواصلة تنمية قدرات األفراد
واملؤسسات ،استنادا إىل االحتياجات ذات األولوية اليت حددها االجتماع العام يف املقرر م.ح.د. 1/٣-وتتألف
اخلطة من ثالث اسرتاتيجيات :التعلم واملشاركة ،وتيسري الوصول إىل اخلربات واملعلومات ،وتعزيز القدرات الوطنية
واإلقليمية .ورحب االجتماع العام ،يف الفقرة  1من الفرع الثاين من املقرر م ح د 1/5-ابخلطة وموجزها التنفيذي.
وح ّدثت فرقة العمل اخلطة حتديثا مستمرا من خالل األنشطة اليت تدعم تنفيذ االسرتاتيجيات الثالث.
 -16ويتمثل جزء هام من عمل املنرب بشأن بناء القدرات يف املشاركة مع املؤسسات العلمية الوطنية واإلقليمية
والدولية ،ومراكز االمتياز واملؤسسات املعروفة خبربهتا ،مبا يشمل اخلرباء املعنيني مبعارف الشعوب األصلية واملعارف
احمللية يف القضااي املتصلة بوظائف املنرب وبرانمج عمله .ومتشيا مع التوجيهات بشأن تطوير الشراكات االسرتاتيجية
والرتتيبات التعاونية األخرى( ،)5ركزت فرقة العمل على حتديد أولوايت هذه الكياانت وُماولة التأثري عليها ،وتعزيز
التعاون والتنسيق فيما بينها واالعرتاف مبا تنتجه تلك الكياانت أو تقوم به كمسامهات يف أعمال املنرب فيما يتعلق
ببناء القدرات .وكان منتدى املنرب لبناء القدرات ،على النحو املبني يف وظائف املنرب املتعلقة ببناء القدرات يف القرار
التأسيسي للمنرب ،هو املنتدى األساسي لنشر املعلومات هلذه الكياانت وتعزيز التعاون فيما بينها .وأظهرت اخلربات
املكتسبة من برانمج العمل األول أن املشاركة مع الكياانت األخرى تشكل عنصرا حامسا يف عمل املنرب ينبغي
زايدة تعزيزها يف املستقبل.
 -17ولذلك يوصى إبشراك ممثلي هذه الكياانت كأعضاء يف فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ،لربانمج العمل
( )6
املقبل للمنرب .ويوصى أيضا أبن العمل املتعلق ببناء القدرات ينبغي أن يسرتشد ابخلطة املتجددة لبناء القدرات
اليت جيري حتديثها ابستمرار ،وينبغي مواصلة تطوير منتدى املنرب املعين ببناء القدرات من أجل تعزيز عمل املنرب
وتعزيز الدعم املقدم من الكياانت األخرى لعمله.
 -1٨وسيشمل هذا اهلدف تنظيم اجتماعات منتظمة للمنتدى املعين ببناء القدرات من أجل مواصلة تعزيز
التعاون مع املنظمات األخرى يف تنفيذ اخلطة املتجددة .وسيشمل أيضا مواصلة تطوير البوابة اإللكرتونية املخصصة
لبناء القدرات على املوقع الشبكي للمنرب لكي تعكس األنشطة اجلارية واملسامهات ،وتيسري املزيد من املشاركة يف
األعمال املتعلقة ببناء القدرات.

( )5املقرر م.ح.د ،4/٣-املرفق الثالث.
( )6لالطالع على النسخة األخرية من مرفق اخلطة املتجددة ،انظر الوثيقة .IPBES/7/INF/7/Add.1
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 -19وسيوسع العمل املعين ببناء القدرات يف إطار النواتج الثالثة نطاق تركيزه ليشمل مجيع املواضيع اجلديدة
اليت وافق عليها االجتماع العام عقب النداءين الثاين والثالث لتقدمي الطلبات واملسامهات واالقرتاحات.
 -20وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
لعام  2019و 2020يف الوثيقة .IPBES/7/INF/7
-١

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -21سيمدد االجتماع العام والية فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ،األمر الذي سيدعم النواتج ( 2أ) ،و2
(ب) و( 2ج) .ونحقحت اختصاصات فرقة العمل اليت أنشئت لربانمج العمل األول يف ضوء اخلربات املكتسبة
والدروس املستفادة ،وترد يف الوثيقة  .IPBES/7/6وسيحع َقد اجتماع لفرقة العمل واجتماع ملنتدى املنرب املعين ببناء
القدرات خالل كل فرتة من فرتات ما بني الدورات.
 -22وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.

-٢

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -2٣ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف 7 -يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية

سنواي

أنشطة مشرتكة للنواتج املتوخاة ( 2أ)( 2 ،ب) و( 2ج):
اجتماع واحد لفرقة العمل
منتدى حول بناء القدرات للعمل مع املنظمات لدعم تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات
أنشطة تدعم تنفيذ النواتج األخرى
وضع مواد للتعلم اإللكرتوين
أنشطة خاصة ابلناتج ( 2أ):
تنفيذ برانمج الزماالت للتقييمات اجلارية والنتائج املستهدفة األخرى
أنشطة منفذة يف إطار برانمج التدريب والتعريف
أنشطة خاصة ابلناتج ( 2ب):
تيسري الوصول إىل اخلربات واملعلومات ،مبا يف ذلك االستفادة من نواتج املنرب املنجزة
أنشطة خاصة ابلناتج ( 2ج):
أنشطة ذات صلة بتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية ،مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل تشجيع وضع برامج
وطنية واستخدام املنهجيات واإلطار املفاهيمي للمنرب يف السياسات والربامج والتقييمات الوطنية أو
دون اإلقليمية

اثلث ا -اهلدف  :٣تعزيز أسس املعارف
ألف -الناتج ( ٣أ) :العمل املتقدم بشأن املعارف والبياانت
-١

معلومات أساسية
 -24تضمن برانمج العمل األول الناتج ( 1د) ’’ :تلبية احتياجات املعارف والبياانت ذات األولوية ابلنسبة
لتقرير السياسات عن طريق حتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة وزايدة الربط الشبكي‘‘ والناتج ( 4ب)’’:وضع
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خطة إلدارة املعلومات والبياانت‘‘ .وبعد ذلك ،أنشأ االجتماع العام فرقة عمل لتنفيذ تلك النواتج املتوخاة،
واالختصاصات الواردة يف املرفق الثالث للمقرر م.ح.د .5/2-وخالل برانمج العمل األول ،عملت فرقة العمل
املعنية ابلبياانت واملعارف يف ثالثة أفرقة عمل لدعم إعداد التقييمات :عملت إحداها بشأن املؤشرات والبياانت
ألغراض تقييمات املنرب؛ وعملت أخرى بشأن البنية التحتية القائمة على شبكة اإلنرتنت لدعم احتياجات إدارة
البياانت واملعلومات؛ أما الثالثة فقد عملت بشأن توليد املعارف وحتفيز العمل.
 -25وعاجلت فرقة العمل املعنية ابملؤشرات والية فرقة العمل إلسداء املشورة بشأن املؤشرات واملصفوفات اليت
ستحستخدم يف منتجات املنرب وبشأن املعايري الالزمة لتوليد وإدارة البياانت ذات الصلة .واستجابت أيضا للطلبات
الواردة يف واثئق حتديد نطاق التقييمات اإلقليمية والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
من أجل وضع إطار مشرتك بشأن معايري البياانت ،والتوجيه الفعال بشأن نوعية البياانت واملعلومات والثقة هبا
وبشأن مؤشراهتا وخطوطها األساسية ودرجة متثيلها واستخدام جمموعة أساسية من املؤشرات اليت تتميز خبطوط
ث
أساس مالئمة يف مجيع عمليات التقييم العاملية واإلقليمية .ووضع فريق العمل قائمة من ’’ ٣0مؤشرا رئيسيا‘‘ حح َّ
مؤلفو التقييم على استخدامها ابإلضافة إىل املؤشرات أو مصادر البياانت األخرى من اختيارهم ،و’’42مؤشرا
ابرزا‘‘ حدعي مؤلفو التقييم الستخدامها ،لكن دون اإلعراب عن توقعات فيما خيص استخدامها املتسق يف
التقييمات( .)7وقدمت وحدة الدعم التقين للناتج ،بتوجيه من فرقة العمل املعنية ،الدعم لتوفري املعلومات والبياانت
املتصلة هبذه املؤشرات وإعداد تصورات موحدة للمؤشرات .ويوصى أبن يشارك مؤلفو التقييم ،يف املستقبل ،يف
العمل املتعلق ابملؤشرات لضمان االتساق بني نواتج برانمج العمل ذات الصلة.
 -26وقامت فرقة العمل املعنية بتطوير البنية التحتية القائمة على شبكة اإلنرتنت دعما الحتياجات إدارة
البياانت واملعلومات بتناول والية فرقة العمل لدعم األمانة يف اإلشراف على إدارة البياانت واملعلومات واملعارف
املستخدمة يف تطوير منتجات املنرب بغية ضمان توفرها على املدى البعيد وحتديد الفرص املتاحة لزايدة الوصول إىل
البياانت واملعلومات واملعارف .ووضعت فرقة العمل ،تصورا لتطوير بنية حتتية قائمة على اإلنرتنت كجزء من املوقع
الشبكي للمنرب وأشرفت على هذا التطوير .وتزود البنية التحتية أعضاء املنرب ابملعلومات األساسية ،مبا يف ذلك
الواثئق الرمسية ،وفهارس املنرب ،والنواتج املنجزة ،ومنتجات أخرى ،وتزود خرباء املنرب ابملعلومات املتعلقة بعملهم،
ووسائل االتصال ابخلرباء وأصحاب املصلحة املعنيني .وأوصت فرقة العمل أن تواصل األمانة تطوير املوقع الشبكي
للمنرب وأن تضيف مسات خمتلفة دعما لنواتج برانمج العمل التايل للمنرب.
 -27وتناولت فرقة العمل املعنية بتحفيز توليد املعارف والية فرقة العمل لدعم الفريق واملكتب يف استعراض
االحتياجات والثغرات يف جمال املعارف اليت حتدد من خالل عمليات حتديد النطاق والتقييمات اليت يضطلع هبا
املنرب وللتحفيز على توليد املعارف والبياانت اجلديدة من خالل عقد حوارات مع املنظمات العلمية ومقرري
السياسات ومنظمات التمويل وعند تنفيذ أنشطة أخرى لتلبية تلك االحتياجات احملددة يف برانمج العمل .وعملت
فرقة العمل حنو التوصل إىل عملية لتحديد الثغرات يف املعارف وأجرت عملية جتريبية لتقييم تدهور األراضي
واستصالحها .وابلنسبة للتقييمات اجلارية واملقبلة على حد سواء ،يوصى بتحديد الثغرات املعرفية صراحة كجزء
من عملية التقييم وينبغي أن تركز فرقة العمل على دعم التشاور بشأن الثغرات اليت مت حتديدها واالتصال ابملنظمات
العلمية ومقرري السياسات ومنظمات التمويل.

( )7ترد يف التذييلني الثالث والرابع من الوثيقة .IPBES/5/INF/5
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 -2٨وابلنسبة لربانمج العمل التايل للمنرب ،يوصى مبراجعة عضوية فرقة العمل حبيث تشمل أعضاء أفرقة خرباء
التقييمات اجلارية من أجل ضمان االتساق بني النواتج املتوخاة .ويوصى أيضا أنه ينبغي لفرقة العمل أن تضم
ممثلني عن املنظمات املؤهلة يف اجملاالت ذات الصلة بفرقة العمل ،وال سيما املنظمات اليت تقدم املؤشرات والبياانت.
 -29وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
لعام  2019و 2020يف الوثيقة .IPBES/7/INF/9
-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -٣0سيحعيد االجتماع العام إنشاء فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت ،األمر الذي سيدعم الناتج ( ٣أ).
وقد نحقحت اختصاصات فرقة العمل اليت أنشئت لربانمج العمل األول للمنرب يف ضوء اخلربات املكتسبة والدروس
املستفادة ،وترد يف الوثيقة  .IPBES/7/6وسيعقد اجتماع واحد لفرقة العمل خالل كل فرتة من فرتات ما بني
الدورات .وميكن تنظيم املؤمترات على شبكة اإلنرتنت للتشاور بشأن االحتياجات املعرفية املنبثقة من تقييمات
املنرب.
 -٣1وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.

-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -٣2ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف  ٨-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية

سنواي

اجتماع واحد لفرقة العمل
أنشطة ذات صلة بتحديد املعارف والبياانت القائمة الالزمة لتقييمات املنرب وترتيب أولوايهتا
وحشدها
أنشطة ذات صلة إبنشاء بنية حتتية قائمة على اإلنرتنت لدعم إدارة البياانت واملعلومات
أنشطة ذات صلة ابلتحفيز على توليد املعارف اجلديدة ،مبا يف ذلك املؤمترات على شبكة اإلنرتنت
للتشاور بشأن االحتياجات املعرفية املنبثقة من تقييمات املنرب

ابء-

الناتج ( ٣ب) :تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها

-١

معلومات أساسية
 -٣٣تضمن برانمج العمل األول الناتج ( 1ج)’’:اإلجراءات والنهج والعمليات التشاركية لالستفادة من نظم
معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية‘‘ .وبعد ذلك ،أنشأ االجتماع العام فرقة عمل لتنفيذ تلك النواتج
املتوخاة واالختصاصات الواردة يف املرفق الرابع للمقرر م ح د.5/2-
 -٣4وخالل برانمج العمل األول ،أعدت فرقة العمل املعنية بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها يف املنرب( .)٨وحيدد النهج األنشطة اخلاصة
بكل وظيفة من الوظائف األربع للمنرب .ويشمل أيضا اآللية التشاركية اليت هتدف إىل تيسري املشاركة الفعالة واجملدية
( )٨املقرر م.ح.د ،1/5-املرفق الثاين.
9
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من أصحاب معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واخلرباء يف جمال تلك املعارف ومنظماهتم أو شبكاهتم من
أجل تعزيز قدراهتم على اإلسهام يف املنرب واالستفادة منه على كافة املستوايت .وحتدد اآللية التشاركية أنشطة
التنفيذ ،مبا يف ذلك توفري منصة على شبكة اإلنرتنت لتيسري إشراك الشبكات القائمة للشعوب األصلية واجملتمعات
احمللية واخلرباء املعنيني ،وإلفساح اجملال أمام تطوير الشبكات اجلديدة؛ وتشجيع احلوار ،من خالل املشاورات ،مع
شبكات متعددة ،وخرباء معنيني وصانعي سياسات من أجل حشد املسامهات ونشر النتائج أثناء مجيع املراحل
األربع لعملية التقييم؛ وهتيئة الفرص للتعلم املشرتك والتبادل من خالل منتدايت النقاش املكرسة لذلك؛ واالخنراط
يف شراكات لتعزيز وتنفيذ هذا النهج.
 -٣5وخالل برانمج العمل األول ،قام التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بدور رائد
يف تنفيذ النهج املؤلف من أربع مراحل واألنشطة املضطلع هبا يف إطار اآللية التشاركية .وبناء على هذا العمل،
أعدت فرقة العمل توجيهات منهجية ،مبا يف ذلك األنشطة احملددة يف إطار اآللية التشاركية ،لتيسري تنفيذ النهج
املتبع يف التقييمات اجلارية واملقبلة( .)9وابلنسبة لربانمج العمل التايل للمنرب ،يحقرتح أن تستند اجلهود إىل تلك نحفذت
خالل برانمج العمل األول ،وينبغي مواصلة تنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف
احمللية واالستفادة منها.
 -٣6ويوصى بتنقيح عضوية أعضاء فرقة العمل حبيث تشمل أعضاء فرق العمل األخرى ،وعلى وجه
اخلصوص ،أفرقة خرباء التقييمات اجلارية ،من أجل ضمان االتساق بني النواتج املتوخاة .ويوصى أيضا أبنه ينبغي
إدراج ممثلي املنظمات املؤهلة يف اجملاالت ذات الصلة بفرقة العمل وممثلي الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
كأعضاء يف فرقة العمل هبدف تعزيز تنفيذ اآللية التشاركية.
 -٣7وسيشمل الناتج  ٣مواصلة تنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف
احمللية واالستفادة منها يف كل وظيفة من وظائفه األربع من خالل األنشطة التالية:
(أ) ابلنسبة للتقييمات (النواتج يف إطار اهلدف  ‘1’ :)1تعريف املشكالت واألهداف بشكل
تعاوين ،أثناء حتديد نطاق تقييم ما؛ ’ ‘2جتميع طائفة واسعة من األدلة والبياانت من مصادر متعددة ملعارف
الشعوب األصلية واملعارف احمللية ذات الصلة ابلتقييم نفسه؛ ’ ‘٣إشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على
حن ٍو مالئم وفعال يف استعراض املشاريع املتنوعة لتقييم ما و’ ‘4تقاسم املعارف والرؤى املكتسبة من خالل إجراء
تقييم مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،مبجرد إجناز التقييم؛
(ب) ابلنسبة للمعارف والبياانت (الناتج ( ٣أ)) :حتديد اخلرباء ذوي الصلة؛ وتيسري الوصول ،عرب
هياكل املنرب األساسية القائمة على شبكة اإلنرتنت ،إىل املصادر ذات الصلة مبعارف الشعوب األصلية واملعارف
احمللية وتيسري إدارهتا؛ وتعزيز وحتفيز تعبئة معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية؛ ومراعاة اجلوانب ذات األمهية
ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية وللشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف العمل املتعلق ابملعارف والبياانت؛
(ج) ابلنسبة لدعم السياسات (النواتج يف إطار اهلدف  :)4حتديد ووصف وتيسري استخدام األدوات
واألساليب واملبادئ التوجيهية لتنفيذ املراحل األربع للنهج املتبع يف التقييمات املوجزة يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله،
وتعزيز وحتفيز مواصلة تطويرها؛ وإدراج األدوات واملنهجيات ذات األمهية ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
وللشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف تقييمات املنرب؛
( )9يرد مشروع التوجيهات املنهجية يف الوثيقة .IPBES/7/INF/8
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(د) ابلنسبة لبناء القدرات (النواتج يف إطار اهلدف  :)2حتديد القدرات الضرورية لتنفيذ النهج وترتيب
أولوايهتا وتنميتها؛ وتعزيز التعاون والشراكات مع املنظمات ذات الصلة.
 -٣٨وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
لعام  2019و 2020يف الوثيقة .IPBES/7/INF/8
-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -٣9سيمدد االجتماع العام والية فرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية ،األمر الذي
سيدعم الناتج ( ٣ب) .وقد نحقحت اختصاصات فرقة العمل اليت أنشئت لربانمج العمل األول للمنرب يف ضوء
اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة ،وترد يف الوثيقة  .IPBES/7/6وسيعقد اجتماع واحد لفرقة العمل خالل كل
فرتة من فرتات ما بني الدورات .وعقب إمتام اإلجراءات املوحدة للتقييمات ،يحقرتح عقد ثالث جلسات حوار
لكل تقييم يتم إعداده لتنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة
منها.
 -40وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.

-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -41ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف  9-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية

سنواي

اجتماع واحد لفرقة العمل
جلسات حوار لتنفيذ النهج الرامي إىل االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
واالستفادة منها يف املراحل املختلفة من التقييمات اجلارية للمنرب
أنشطة داعمة للناجتني 2و( 4أ) ،مبا يف ذلك حتديد القدرات احلامسة لتنفيذ النهج وترتيب أولوايهتا
وتنميتها؛ وتعزيز التعاون والشراكات مع املنظمات ذات الصلة
أنشطة تدعم النواتج ( ٣أ) ،و( 4ب) و( 4ج) ،مبا يف ذلك مراعاة تلك اجلوانب ذات األمهية
ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية وللشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف العمل املتعلق
ابملعارف والبياانت والسيناريوهات والنماذج والقيم

رابعا -اهلدف  :٤تقدمي الدعم يف جمال السياسات
ألف -الناتج ( ٤أ) :العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات السياسات
-١

معلومات أساسية
 -42تضمن برانمج العمل األول الناتج ( 4أ)’’:فهرس التقييمات ذات الصلة‘‘ والناتج ( 4ج)’’ :فهرس
أدوات ومنهجيات دعم السياسات‘‘ .وأنشأ االجتماع العام فريق خرباء ُمدد املهام لدعم الفريق واملكتب ،حسب
االقتضاء ،ولوضع فهرس أدوات ومنهجيات السياسات ،ولتقدمي توجيهات بشأن كيفية مواصلة صقل مثل هذه
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األدوات واملنهجيات وكيفية تشجيعها وحفزها يف سياق املنرب( .)10ويف الفرع السابع من املقرر م.ح.د،1/5-
كلف االجتماع العام إبعادة تشكيل فريق اخلرباء.
 -4٣وخالل برانمج العمل األول ،أعد فريق اخلرباء املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات التوجيهات
املنهجية خلرباء التقييم بشأن كيفية تقييم أدوات السياسات وتيسري استخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات
() 11
وطور بوابة لدعم السياسات ( حعرفت سابقا ابسم فهرس أدوات ومنهجيات دعم
يف تقييمات املنرب َّ ،
السياسات)( .)12وتوفر البوابة سبل الوصول إىل املوارد الالزمة للمنرب للوفاء بواليته لدعم وضع وتنفيذ السياسات
حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما مستداما .وأحدمج فهرس التقييمات أيضا يف
بوابة دعم السياسات .وابإلضافة إىل ذلك ،أعد فريق اخلرباء إجراءات إلدخال احملتوى يف الفهرس وللتحقق من
صحة احملتوى الذي مت حتميله(.)1٣
-44

ويحقرتح إنشاء فرقة عمل لدعم الناتج ( 4أ).

 -45وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
لعام  2019و 2020يف الوثيقة .IPBES/7/INF/13
-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -46سينشئ االجتماع العام فرقة عمل معنية أبدوات ومنهجيات دعم السياسات ،ستقدم الدعم للناتج
( 4أ) .ويعكس مشروع اختصاصات فرقة العمل اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة من فريق اخلرباء املنشأ
خالل برانمج العمل األول للمنرب ،ويرد يف الوثيقة  .IPBES/7/6وسيعقد اجتماع واحد لفرقة العمل خالل كل فرتة
من فرتات ما بني الدورات.
 -47وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.

-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -4٨ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف  10-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
سنواي

اجتماع واحد لفرقة العمل
أنشطة تدعم تطوير البوابة اإللكرتونية لدعم السياسات
أنشطة تدعم تنفيذ النواتج األخرى
أنشطة تدعم االستفادة من أدوات ومنهجيات السياسات

( )10املقرر م ح د ،1/5-الفرع الثامن .وحدد االجتماع العام أيضا ،يف الفرع السابع من املقرر م ح د ،1/٣-والفرع السادس
من املقرر م ح د ،1/4-والية فريق اخلرباء.
( )11ترد تلك اإلجراءات ومشروع التوجيهات املنهجية يف الوثيقة .IPBES/7/INF/13
( )12ميكن االطالع عليها على املوقع التايل.www.ipbes.net/policy-support :
( )1٣ترد تلك اإلجراءات يف الوثيقة .IPBES/7/INF/13
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ابء-

الناتج ( ٤ب) :العمل املتقدم بشأن السيناريوهات والنماذج

-١

معلومات أساسية
 -49تضمن برانمج العمل األول الناتج ( ٣ج)’’ :أدوات ومنهجيات دعم السياسات لتحليل السيناريوهات
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية استنادا إىل تقييم سريع املسار ودليل‘‘.
ووضع مناذج ّ

 -50ووافق االجتماع العام على إجراء هذا التقييم يف املقرر م ح د ،5/2-ووافق يف الفرع اخلامس من املقرر
م.ح.د 1/4-على املوجز اخلاص مبقرري السياسات وقَبَل فصول التقييم .ويف املقرر م ح د ،1/4-أنشأ االجتماع
العام أيضا فريق خرباء لالضطالع مبزيد من العمل يف هذا اجملال .وترد اختصاصات الفريق يف املرفق اخلامس من
املقرر وتشمل نشاطني رئيسيني ،ومها توفري مشورة اخلرباء بشأن استخدام النماذج والسيناريوهات احلالية لتلبية
االحتياجات الراهنة للمنرب ،وحفز تطوير الدوائر العلمية األوسع نطاقا للسيناريوهات والنماذج املتعلقة هبا.
 -51وأيد فريق اخلرباء ،فيما بني الدورتني الرابعة والسابعة لالجتماع العام ،الفصول املتعلقة ابلسيناريوهات
والنماذج للتقييمات اإلقليمية والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتقييم تدهور األراضي
واستصالحها ،والتقييم املتعلق ابلقيم وتقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية من خالل تيسري الوصول إىل املؤلفات
ذات الصلة بشأن السيناريوهات والنماذج والعناصر اليت تنتجها السيناريوهات .وعمل فريق اخلرباء مع فريق اخلرباء
املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات على وضع دليل بشأن استخدام السيناريوهات والنماذج استنادا إىل
التقييم الذي ورد يف البوابة اإللكرتونية لدعم السياسات( .)14ويف ضوء الفائدة اليت جنتها التقييمات من هذا
الدعم ،يقرتح مواصلة العمل يف برانمج العمل التايل.
 -52وحفز فريق اخلرباء أيضا تطوير سيناريوهات جديدة للمحركات املباشرة وغري املباشرة من أجل االستخدام
املستقبلي من املنرب ،ابلتعاون مع املراكز البحثية العاملة على السيناريوهات ذات الصلة ،مبا يف ذلك العمل ابلتعاون
مع الباحثني القائمني على وضع املسارات االجتماعية واالقتصادية املشرتكة اليت جيري حتفيزها من جانب اهليئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ .وابلنظر إىل كون العمل جهدا متعدد السنوات ،يحقرتح مواصلة العمل يف برانمج
العمل التايل للسماح ابالستفادة من تقييمات املنرب يف املستقبل (وال سيما تقييم الرتابط املقرتح وتقييم مستقبلي
عاملي /إقليمي).
-5٣

ويحقرتح إنشاء فرقة عمل لدعم الناتج ( 4ب).

 -54وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
لعام  2019و 2020يف الوثيقة .IPBES/7/INF/11
-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -55سينشئ االجتماع العام فرقة عمل معنية ابلسيناريوهات والنماذج .ويعكس مشروع اختصاصات فرقة
العمل ،املبني يف الوثيقة  ،IPBES/7/6اخلربات املكتسبة من برانمج العمل األول للمنرب ويستند إىل اختصاصات
فريق اخلرباء املعين ابلسيناريوهات والنماذج اليت أنشأها االجتماع العام يف دورته الرابعة(.)15

( )14متاح على املوقع التايل:
( )15املقرر م.ح.د ،1/4-املرفق اخلامس.

www.ipbes.net/scenarios-models
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 -56وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.
-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -57ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف  11-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
سنواي

اجتماع واحد لفرقة العمل
أنشطة تدعم استخدام السيناريوهات والنماذج احلالية يف تقييمات اجلارية للمنرب وغريها من نواتج
املنرب
أنشطة حلفز تطوير الدوائر العلمية األوسع نطاقا للسيناريوهات والنماذج املتعلقة هبا

جيم -الناتج ( ٤ج) :العمل املتقدم بشأن القيم املتعددة
-١

معلومات أساسية
 -5٨تضمن برانمج العمل األول الناتج ( ٣د)’’:أدوات ومنهجيات دعم السياسات املتعلقة بشىت التصورات
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ومنافع الطبيعة للبشر ،مبا يف ذلك خدمات النظم
املفاهيمية لقيمة ُّ
اإليكولوجية ،على أساس تقييم ودليل‘‘.
 -59وأنشأ االجتماع العام فريق خرباء من أجل إعداد الدليل .ورحب االجتماع العام يف الفرع اخلامس من
املقرر م.ح.د 1/4-هبذا الدليل األويل بشأن تصورات قيم التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة
للبشر( .)16ويف املقرر نفسه ،كلف االجتماع العام إبنشاء فريق خرباء أصغر بوالية تتمثل يف ضمان إدراج القيم
والتثمينات بشكل مناسب يف مجيع تقييمات املنرب ،وذلك ابلتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات .واضطلع
ذلك الفريق ،فيما بني الدورتني الرابعة والسادسة لالجتماع العام ،ابجلهود الرامية إىل دعم التقييمات اإلقليمية
والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتقييم تدهور األراضي واستصالحها على حنو
مناسب يعكس املفاهيم املتعددة للقيم يف هذه التقييمات.
 -60ويف الفرع السادس من املقرر م.ح.د ،1/6-وافق االجتماع العام على إجراء التقييم املنهجي املتعلق
ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم
اإليكولوجية .واضطلع فريق اخلرباء الذي وقع عليه االختيار مبهمة دعم التقييمات اجلارية األخرى اليت تعكس على
حنو مناسب املفاهيم املتعددة للقيم يف هذه التقييمات.
-61

-٢

وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام يف الوثيقة .IPBES/7/INF/6

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -62خالل إعداد التقييم املتعلق ابلقيم ،سيدعم فريق اخلرباء املعين ابلتقييم أيضا الناتج ( 4ج) ،تعزيز العمل
املتعلق ابلقيم املتعددة ومبجرد االنتهاء من وضع الصيغة النهائية املتعلقة ابلتقييم املتعلق ابلقيم ،قد يود االجتماع
العام إنشاء فرقة عمل لدعم هذا الناتج ،مع مراعاة اخلربات املكتسبة من فريق اخلرباء املنشأ وفقا للفقرة  5من
الفرع اخلامس من املقرر م.ح.د 1/4-فيما يتعلق بوضع اختصاصات فرقة العمل.
( )16ترد يف الوثيقة .IPBES/4/INF/13
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-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -6٣ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول  1يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين
سنواي بعد اكتمال التقييم
املتعلق ابلقيم

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية

اجتماع واحد لفرقة العمل
أنشطة حلفز تطوير أساليب معاجلة القيم املتعددة
أنشطة تدعم النواتج املستهدفة األخرى ،وال سيما التقييمات
أنشطة ذات صلة ابالستفادة من العمل املنجز بشأن القيم

خامس ا -اهلدف  :٥االتصال واملشاركة
ألف-

الناتج ( ٥أ) :تعزيز االتصاالت

-١

معلومات أساسية
 -64تضمن برانمج العمل األول الناتج ( 4د) ’’ :جمموعة من اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصال
والتوعية واملشاركة‘‘.
 -65وخالل برانمج العمل األول ،اعتمد االجتماع العام يف مقرره م.ح.د ،4/٣-اسرتاتيجية بشأن االتصاالت
والتوعية( .)17ونفذهتا األمانة ،بتوجيه من الفريق واملكتب ،يف إطار والية كل منهما .وركز التنفيذ على جمايل عمل
رئيسيني :االتصاالت اليومية وإصدار تقارير التقييم.
سهل تطوير وحتديث سياسة استخدام اهلوية املرئية وشعار املنرب ودليل
 -66وفيما يتعلق ابالتصاالت اليوميةَّ ،
األسلوب ،إنتاج طائفة واسعة من مواد التوعية املوسومة وغري ذلك من املواد اإللكرتونية والسمعية البصرية.
وشحنت األمانة املواد ،اليت مت تعزيزها أبعداد متزايدة من منتجات االتصاالت املتاحة ابللغات الرمسية الست لألمم
املتحدة ،وذلك من أجل دعم املناسبات والتوعية اخلاصة ابملنرب يف مجيع املناطق ،وال سيما مناسبات االستيعاب
ووضعت اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة خاصة بوسائل التواصل االجتماعي،
وأنشطة مشاركة أصحاب املصلحة .ح
تركز على أولوية مشاركة اجلماهري اليت حددها االجتماع العام ،ونح ِّّفذت هذه االسرتاتيجية تنفيذا انجحا عرب مخس
من أهم منصات التواصل االجتماعي .وابإلضافة إىل إعادة تصميم املوقع الشبكي للمنرب ليكون معاصرا بدرجة
أكرب وأكثر سهولة لالستخدام ،قامت األمانة أيضا بتصميم وتنفيذ قاعدة بياانت لتتبع األثر يتاح البحث فيها
لعامة الناس ،وذلك جلمع أمثلة على آاثر تعزيز املنرب عرب النطاقات واملناطق ومجيع نواتج برانمج العمل .ووضعت
موسعة جلهات االتصال اإلعالمية للمنرب
األولوية أيضا للعالقات مع وسائط اإلعالم ،مع إنشاء قاعدة بياانت َّ
وتعهدها .واستححدثت أيضا أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك املنصات اإللكرتونية للتعاون،
وتنظيم املؤمترات على شبكة اإلنرتنت ،وخدمات التداول ابلفيديو ،وتطبيقات األحداث ،وخدمات مشاركة
امللفات ،وقدم الدعم هلا لتعزيز كفاءة عمل األمانة وأفرقة العمل ،وأفرقة اخلرباء.
 -67ولتعزيز نطاق وصول مناسبات إصدار تقارير التقييم واالستفادة منها ،واعتمادا على الدروس املستفادة
من عمليات اإلصدار الناجحة لتقارير السيناريوهات والتنقيح ،وضعت األمانة اسرتاتيجية تفصيلية لالتصال
والتوعية ،تتكون من ثالث مراحل جلميع هذه التقارير ،مبا يف ذلك األنشطة واملوارد ذات املراحل احملددة .وشهدت
( )17املقرر م.ح.د ،4/٣-املرفق األول.
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عمليات اإلصدار الالحقة لتقارير التقييم اإلقليمية األربعة ،وتقرير تدهور األراضي واستصالحها يف عام 201٨
زايدة هائلة يف الوصول إىل وسائل التواصل التقليدي واالجتماعي على حد سواء ،مع نشوء اهتمام ابلتقارير
واستيعاب هلا دفعه أكثر من  100حدث استيعاب الحق يف مجيع أحناء أفريقيا ،واألمريكتني ،وآسيا واحمليط
اهلادئ ،وأورواب ووسط آسيا .وكان العنصر الرئيسي لنجاح االسرتاتيجية هو تطوير عالقات تعاونية وثيقة مع
سهل ابلتايل من منو رسائل املنرب.
وحدات اتصاالت شركاء املنرب واملنظمات املعنية ،مما َّ
 -6٨وسيتضمن الناتج ( 5أ) األنشطة اليت تواصل تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت والتوعية للمنرب .وستتضمن
جماالت الرتكيز احملددة من أجل حتسني إذكاء الوعي فيما يتعلق جبميع وظائف املنرب؛ واالستخدام األوسع نطاقا،
حيثما كان ذلك عمليا ،جلميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛ وتوثيق التعاون مع الشركاء واملنظمات املعنية
إلبالغ عناصر من منتجات املنرب يف أشكال تستهدف اجلمهور بقدر أكرب.
 -69وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
لعام  2019و 2020يف الوثيقة .IPBES/7/INF/14
-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -70من املفرتض أن تنسق األمانة تنفيذ الناتج ( 5أ) ،وأن تقوم ابلتواصل ،حتت إشراف املكتب وإبسهاماته
الفعالة ومبشاركة فعالة من الفريق ،وال سيما فيما يتعلق ابالتصال بشأن القضااي العلمية ومشاركة أوساط اخلرباء،
وأن تعكس النهج املتعدد التخصصات للمنرب .وسيشمل الناتج التعاون مع الشركاء ،مبا يف ذلك وكاالت
االتصاالت واإلعالم.

-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -71ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف  1٣-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين

سنواي
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دعم املوقع الشبكي ووسائط التواصل االجتماعي ،مبا يف ذلك استضافة املوقع الشبكي ،وصيانته
وتطويره؛ الدعم االسرتاتيجي والتشغيلي يف وسائط التواصل االجتماعي؛ وأدوات وخدمات تنظيم
املواعيد والرصد والتحليل يف وسائل التواصل االجتماعي؛ واالشرتاكات والوصول إىل املقاالت مقابل
رسوم
دعم اخلدمات السمعية البصرية ،مبا يف ذلك إنتاج مقاطع فيديو للتوعية وترمجتها؛ مواد األفالم
البديلة من اللقطات اليت قحطعت من النسخة األساسية ()B-roll؛ الرسوم املتحركة والرسوم البيانية؛
تسجيل املعدات والربامج وحتريرها وتصميمها
دعم وسائل اإلعالم ،مبا يف ذلك دعم االسرتاتيجية اإلعالمية والدعم القائم على التوعية والدعم
الرتوجيي؛ دعم وسائل اإلعالم ألحداث االستيعاب املحدَّدة؛ ترمجة مواد خمتارة؛ املواد الرتوجيية
ح
لألحداث الرئيسية واملشاركة فيها؛ أدوات رصد وحتليل وسائل اإلعالم؛ عمليات الرتويج اإلعالمية
مدفوعة األجر
مواد االتصال والتوعية املطبوعة ،مبا يف ذلك دعم العالمة التجارية واهلوية املرئية؛ تصميم وإنتاج
ضماانت التوعية؛ طباعة ونشر املواد (مبا يف ذلك إعادة طبع املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات
والتقارير)؛ ترمجة مواد خمتارة؛ دعم اتصاالت اجللسات العامة

IPBES/7/6/Add.2

ابء-

الناتج ( ٥ب) :تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة

-١

معلومات أساسية
 -72تضمن برانمج العمل األول الناتج ( 4د) ’’ :جمموعة من اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصال
والتوعية واملشاركة‘‘.
 -7٣وخالل برانمج العمل األول ،اعتمد االجتماع العام يف مقرره م ح د ،4/٣-اسرتاتيجية إلشراك أصحاب
املصلحة يف املنرب( .)1٨ونفذهتا األمانة ،بتوجيه من الفريق واملكتب ،يف إطار والية كل منهما .وركز التنفيذ على
التحديد واملسح والتعبئة للجهات صاحبة املصلحة؛ وتيسري إنشاء شبكات ألصحاب املصلحة والتعاون معها؛
وتنظيم مناسبات أصحاب املصلحة وزايدة االتصاالت بني املنرب وجهاته املعنية يف كال االجتاهني لدعم تنفيذ برانمج
العمل وما يرتبط بذلك من نواتج.
 -74ومل تؤكد نتائج املسح وعملية حتليل االحتياجات على تنوع أصحاب املصلحة املعنيني ابملنرب فحسب،
بل شددت أيضا على نقص متثيل اجملموعات الرئيسية ،مثل القطاع اخلاص والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية،
وال سيما يف بعض املناطق .وحدد املسح أيضا احلوافز الرئيسية والعوائق اليت حتول دون زايدة مشاركة أصحاب
املصلحة يف عمل املنرب .وتعاونت األمانة مع أفرقة العمل ومنصات املنرب الوطنية القائمة واجلديدة ،والشبكات
ذاتية التنظيم ألصحاب املصلحة املعنيني ابملنرب كوسيلة لبدء التصدي لتلك التحدايت .ويف سياق برانمج العمل
األول اتضح التقارب املتزايد لتنفيذ الواليتني املميزتني املتعلقتني ابالتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة؛ واتضح
ذلك بصفة خاصة من التوسع يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي واملواد السمعية البصرية ،واملوقع الشبكي
للمنرب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزايدة وحتسني مشاركة أصحاب املصلحة يف عمل املنرب.
 -75وسيشمل الناتج ( 5ب) أنشطة ملواصلة تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة للمنرب .وسيكون
من بني جماالت الرتكيز املتعلقة بتحسني تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة ،تعزيز شبكات أصحاب
املصلحة القائمة والربامج الوطنية؛ وتيسري إنشاء منابر وطنية جديدة؛ وحتسني استخدام االستفادة من مناسبات
املنرب إلشراك جهات التنسيق الوطنية ومقرري السياسات ،مبا يف ذلك جمموعات أصحاب املصلحة اليت يصعب
الوصول إليها وإنتاج األمانة ملواد وموارد تركز على توعية أصحاب املصلحة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم
املتحدة.
 -76وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة
بشأن مشاركة أصحاب املصلحة يف الوثيقة  IPBES/7/INF/14ويرد املزيد من املعلومات عن التعاون والشراكات
يف الوثيقة .IPBES/7/INF/15

-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -77من املفرتض أن تقوم األمانة بتنسيق الناتج ( 5ب) ،إشراك احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ،مبا
يف ذلك تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة والتعاون مع أماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،
ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات األخرى ،حتت إشراف املكتب وابملشاركة الفعالة للفريق.

( )1٨املقرر م.ح.د ،4/٣-املرفق

الثاين.
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 -7٨وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه املكتب.
وسيمول الدعم التقين جزئيا من املنرب وجزئيا من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.
-٣

االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
 -79ترد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج .وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة
املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف  14-يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/4
اإلطار الزمين االجتماعات والعالمات املرحلية الرئيسية
سنواي

حلقة عمل تشاورية ملراكز التنسيق الوطنية للمنرب
إشراك أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك تنظيم’’ يوم أصحاب املصلحة ‘‘وتقدمي الدعم إىل األحداث
اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة إبشراك أصحاب املصلحة

سادسا -اهلدف  :٦استعراض الفعالية
ألف -الناتج  :٦استعراض الفعالية
-١

معلومات أساسية
 -٨0تضمن برانمج العمل األول الناتج ( 4ه) ’’ :استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب
والنحهج لتوفري املعلومات من أجل تطوير املنرب يف املستقبل‘‘.
 -٨1وشرع االجتماع العام ابستعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول ،مبا يف ذلك العنصر الداخلي
واخلارجي ،يف املقرر م ح د .2/5-وأشار االجتماع العام إىل نتائج العنصر الداخلي يف املقرر م.ح.د1/6-؛
واستخدمها الفريق واملكتب لتوجيه تنفيذ النواتج املتبقية من برانمج العمل األول؛ ولالسرتشاد هبا يف وضع برانمج
العمل حىت عام 20٣0؛ وأبلغ فريق االستعراض اخلارجي هبا .وسيحقدم االستعراض اخلارجي إىل االجتماع العام
يف دورته السابعة(.)19
 -٨2وتنص املبادئ التشغيلية للمنرب ،على النحو املبني يف قرار أتسيسه( ،)20على تقييم كفاءة املنرب وفعاليته
من خالل عملية استعراض مستقل على أساس دوري على النحو الذي يقرره االجتماع العام ،مع إدخال التعديالت
الالزمة عليها .ولذلك يوصى أبن يتخذ االجتماع العام ،يف مرحلة الحقة يف برانمج عمل املنرب حىت عام ،20٣0
قرارا بشأن مواصلة استعراض كفاءة وفعالية املنرب.
 -٨٣وسيتضمن الناتج  6متابعة الستعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول وإجراء استعراضني ملنتصف مدة
برانمج العمل وهنايته ،وذلك للفرتة حىت عام .20٣0

-٢

االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية
 -٨4يحقرتح أن يراعي الفريق واملكتب واألمانة ،حسب االقتضاء ،التوصيات املنبثقة عن استعراض املنرب يف
هناية برانمج عمله األول وأن يقدموا تقريرا إىل االجتماع العام بشأن التقدم احملرز .وسيوجه املكتب والفريق وضع
اختصاصات الستعراض منتصف مدة برانمج العمل وهنايته حىت عام .20٣0
_____________
( )19على النحو املبني يف الوثيقة  ،IPBES/7/5والوثيقة .IPBES/7/INF/18
( )20الوثيقة  ،UNEP/IPBES.MI/2/9املرفق األول ،التذييل األول ،الفرع الثاين.
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